
Rozwiązanie kazusu nr II (poprawka)  

I. Prawidłowość rozwiązania kazus (0 – 5 pkt.) – elementy obligatoryjne opinii  (krótki 

opis stanu faktycznego, wskazanie podstawy prawnej )  

II. Prawidłowość rozwiązania merytorycznego kazusu – rozstrzygnięcie problemów 

prawnych (0 –  20  pkt.)   

W sprawie występowały następujące zagadnienia prawne wymagające omówienia w opinii : 

1. Odnośnie procedury przekształcenia spółki prawa handlowego należało wskazać, iż zgodnie  

z treścią art. 551 § 1 k.s.h. spółka komandytowo-akcyjna może być przekształcona w inną 

spółkę handlową w tym w spółkę komandytową 

2. Zdający powinien podać, iż treść art. 556 k.s.h. określa essentialia negotti każdego 

przekształcenia spółki, wymagając do przekształcenia spółki m.in. powzięcia uchwały  

o przekształceniu spółki oraz zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej.  

3. Następnie zdający powinien wskazać, iż stosownie do treści art. 210 § 1 k.s.h. w umowie 

pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik 

powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku, o którym mowa w art. 210  

§ 1 k.s.h., chodzi o wszelkie umowy, jakie mogą być zawierane przez spółkę z członkami 

zarządu. Jedynie wskazane powyżej podmioty są upoważnione do zawierania z członkami 

zarządu w imieniu spółki umów. 

4. Zdający powinien także wskazać, że udzielenie pełnomocnictwa przez członków zarządu 

dla innej osoby ( przykładowo fachowego pełnomocnika ), która następnie występuje w 

imieniu spółki nie usuwa zakazu wynikającego z art.210 k.s.h. 

5. Należało podkreślić, iż niezachowanie wymagań określonych w treści art. 210 k.s.h. 

powoduje bezwzględną nieważność umowy na podstawie art. 58 §1 k.c.  

6. Należało także zaznaczyć, że zakaz wynikający z art.210 k.s.h. dotyczy także umów 

wielostronnych a zatem bez znaczenia był fakt, że stroną umowy była także spółka 

Capital sp. z o.o. spółka komandytowa.  

7. Należało wskazać, że fakt iż spółka Gold sp. z o.o. nie głosowała nad uchwałą  

o przekształceniu bo nie była akcjonariuszem, a jedynie złożyła jednostronne oświadczenie 

woli w zakresie uchwały o przyjęciu tekstu umowy i wyrażeniu zgody na bycie 

komplementariuszem nie ma znaczenia dla merytorycznej oceny braku podstaw do uznania 

skuteczności przekształcenia. Należało posłużyć się argumentacją, że zawarcie umowy albo 

podpisanie statutu spółki przekształconej nie może być elementem uchwały  

o przekształceniu spółki ale stanowi odrębną czynność prawną.  



8. Należało także przeanalizować relację art. 146 § 2 pkt 7 do art. 581 k.s.h. i uznać,  

że skoro spółka Gold sp. z o.o. nie głosowała za przekształceniem to jest to także 

oddzielna przesłanka do odmowy wpisu przekształcenia do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

9. Zdający powinien ostatecznie wskazać, iż w rozpatrywanej sprawie, brak jest podstaw  

do uwzględnienia wniosku i dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 

albowiem spółka Gold sp. z o.o., będąca stroną umowy spółki komandytowej zawartej  

z członkami zarządu tej spółki Grzegorzem Kowalskim i Marcinem Nowakiem nie 

mogła być reprezentowana przez pełnomocnika Adama Profesjonalnego bowiem 

pełnomocnictwa udzielili mu właśnie wskazani członkowie zarządu a nadto nie głosowała 

za przekształceniem zgodnie z art.581 k.s.h.  

Opinia zawierająca wszystkie wskazane powyżej rozważania prawne umożliwiała 

otrzymanie maksymalnie 20 punktów za merytoryczną ocenę pracy.  

 

III. Ocena opinii pod względem przejrzystości, jasności oraz używania języka 

prawniczego (0 – 5 pkt.) 

 

Punktacja i ocena: 

  0 - 19 pkt.  - niedostateczna 

20 - 23 pkt.  - dostateczna 

24 - 27 pkt.  - dobra 

28 - 30 pkt.  - bardzo dobra 

 


